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Nieuwsbrief

Elio en Mieke
knipogen roerend
romantisch.

Mieke getuigt als een boezemvriend solidair met verwanten.
Volgens 'DeMorgen' laat de Kerk de gewezen bisschop extra betalen en werkt de Belgische Kerk nu goed samen
met Justitie.
Terwijl de premier ervoor zorgt dat via een constructie op Volksgezondheid en Sociale Voorzorg met
overheidsgelden, niemand van zijn netwerk, zowel slachtoffers als afpersers, in de smartelijke kou blijft staan.

Een PS-minister waakt er al die tijd over dat een veronderstelde ziekte als een voorwendsel kan blijven dienen om
met iatrogene comorbiditeiten een lucratieve medische carrousel op de been te brengen en te houden, die door de
bevolking mee gefinancierd wordt.
Machtsuitoefening is duidelijk 'anders' wanneer P.E.N.I.S (Pauselijk Erectiel Nepotistisch IetsiePietsie Syndroom),
als een religieuze pedofiele ziekte regeert vanonder een gewijd gewaad zonder pijpen.
Een politieke pedofilie staat evenwel degelijk officieel als een ziekte beschreven, maar net zoals volwassenen de
eigen GPOS (Geprojecteerd Pedagogisch Onmacht Syndroom) als ADHD vermomd, op kinderen kunnen
projecteren, projecteren zij die over politieke macht beschikken, maar daarmee erg chanteerbaar zijn, de eigen
pedofilie als een afkoopbare zieke zonde op de kinderen.
Als de Belgische Kerk nu goed samenwerkt met Justitie, zou kameraad Elio dan misschien een woordje willen doen
bij Laurette om nog meer kindjes op de Rilatine-inkomsten van het 'andere' circuit te krijgen?
Heeft kameraad Elio ook zijn spijt moeten betuigen?
Bij slachtoffers en afpersers?
Of haalde het hoofd van het katholieke onderwijs nog niet de vereiste Rilatine-quota in de scholen?
Om religieuze slachtoffers en afpersers ook ongemerkt uit de ziekteverzekeringskas te vergoeden.

Psychiatrie in greep commercie.

Helemaal niet erg, zo luidt de redenering, zij die geen geld krijgen van de industrie zijn sukkels en sukkels schaden de
medische kwaliteit.
Maar hoe noemt men dan de genieën, die artsen pushen om bij kinderen een toxicomanie in te stellen en te
onderhouden en dat op basis van een diagnose die geen arts kan stellen, van een ziekte die
bovendien zelfs helemaal onbestaande is?
Nuttig om hier de man die zoiets verkondigt te situeren.
Die kreeg op 21 januari 2011 van mij al een 'eervolle' vermelding als expert.
Prof.dr. Henk Jan Out wordt hoogleraar farmaceutische geneeskunde aan het UMC St Radboud.
Wat een kans om een nieuwe generatie te onderwijzen in echte kennis, in plaats SSRI's SSRI's te blijven noemen,
terwijl ze helemaal niets met serotonine of een reuptake te maken hebben, maar doodgewoon alleen maar drogeren
net als andere amfetaminestimulantia.
Maar de medische wetenschappelijke literatuur zodanig laten sponsoren dat een commercieel cordon kan groeien
tegen alles wat als een gevaarlijke waarheid, het intoxiceren en nog zieker maken in de weg kan staan.
Zou de man op de hoogte zijn van een nakende Alzheimer-epidemie en ook weten op welke manier die is tot stand
gekomen?
Of is het nu net dat gesponsord onderzoek, die ervoor zorgt dat farmaceutische stoffen formidabel goed zullen werken
bij preventie of behandeling van dementies, die per slot van rekening konden ontstaan, precies omdat gesponsord
onderzoek ervoor zorgde dat de dementie tot stand kon komen, door een opgelegde veilige waan over psychotica die
zenuwstelsels verwoesten?
Zou de man ook weten dat het plotse doodvallen door intens psychoticagebruik, geen aangeboren hartziekte is, maar
een pulmonaire hypertensie?
Eigenlijk kan die man het niet weten, want gesponsorde technieken zorgden ervoor dat de conclusies van het
wereldcongres van cardiologen in 2003 in Venetië, nooit tot in de medische literatuur zijn geraakt.
In die conclusies stond immers, dat een van de grootste oorzaken van de vele fatale pulmonaire hypertensies in die
tijd, veroorzaakt werd door het hoge methylphenidaatgebruik.
Methylphenidaat staat voor Rilatine en Concerta.
Hier is een operette gaande en het vuile, smerige gesjoemel gebeurt achter de coulissen.
Een professor doctor hoogleraar farmaceutische geneeskunde aan een universiteit, waarvan de loopbaan afhangt,
door te onderwijzen wat de farmaceutische industrie hem als fabeltjes voorhoudt.
Plat op de buik gaan en basiskennis afzweren voor geld, aanzien en macht.
Schandalig om zoiets dan nog, ten onrechte afgeschilderd, te gaan noemen.
Walgelijk dat universiteiten daaraan medewerking verlenen.
Of heeft sponsoring daar ook iets mee te maken?
Apotheker Fernand Haesbrouck, 15 maart 2012

